
 

                        ĐẢNG ỦY KH
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHI
       BAN TUYÊN GIÁO - DÂN V
                               * 
              Số 47- CV/TGDVĐUK
               Tuyên truyền kỷ niệm 
         Ngày truyền thống công tác Dân v

                                              

Thực hiện Công văn

Tỉnh ủy về “Tổ chức hoạt đ

Tuyên giáo - Dân vận Đả

hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn v

dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ

Bài báo “Dân vận” của Ch

91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930

và 22 năm“Ngày Dân vận của cả n

bằng hình thức phù hợp.  

2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nư

thi đua “Dân vận khéo” trên các l

nhiệm vụ năm 2021; kịp th

nhất là các điển hình trong công tác phòng, ch

3. Tùy vào điều kiện c

hoạt, phù hợp, đảm bảo công tác ph

Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ c

 

Nơi nhận: 
- Như trên,   

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Lưu VP, TGDV. 

 

 

 

 

Y KHỐI 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

DÂN VẬN 

CV/TGDVĐUK 
m 91 năm  

ng công tác Dân vận 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VI

 
 Bình Thuận, ngày 14 tháng 

                                               Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng b

   

Công văn số 290 -CV/BDVTU, ngày 05/10/2021 c

t động kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân v

ảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng b

ng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai m

ổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và

a Chủ tịch Hồ Chí Minh; đề cương tuyên truy

ền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930

ận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2021) 

 

nh phong trào thi đua yêu nước; trọng tâm là 

trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua hoàn thành 

p thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các đi

n hình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

n của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đ

ảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

ề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện

 

TRƯỞNG BAN

Kỷ Phượng Uyên

 

N VIỆT NAM 
 

tháng 10 năm 2021 

ng bộ cơ sở. 

/2021 của Ban Dân vận 

ng công tác dân vận”; Ban 

ng bộ cơ sở phối 

n khai một số nội 

và quần chúng về 

cương tuyên truyền về kỷ niệm 

ền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021) 

15/10/2021) (có gửi kèm) 

ng tâm là phong trào 

thi đua hoàn thành 

ng các điển hình, 

19. 

p để tổ chức sinh 

ực hiện./. 

NG BAN 

ng Uyên 
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